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مقدمه:
پیاز خوراکی با نام علمی  Allium cepaو متعلق به خانواده  Alliaceaeاست .پياز
اهميت به سزايي در تغذيه انسان دارد .پیاز از نظر دارا بودن پروتئین ،کلسیم ،ریبوفالوین و

همچنین نیاسین ،تیامین ،ویتامین  ،Aآهن ،فسفر ،چربی و اسید اسکوربیک و تولید کالری
اهمیت فراوانی در جیره غذایی مردم کشورمان دارد.عالوه بر ارزش غذايي مطالعات علمي
فراوان اثر دارو يي قابل مالحظه اين گياه را اثبات نموده اند .پياز خاصيت آنتي بيوتيكي
داشته و رشد بسياري از ميكروبها را متوقف مي كند .در درمان بيماريهاي عروق كرونري

قلب مؤثر بوده  ،از لخته شدن خون جلوگيري نموده و به دليل داشتن تركيبات سلنيومي
آلي احتماالً در متوقف كردن رشد سلولهاي قسمت اعظم مادة سرطاني نيز مؤثر مي باشد
.طبق آمار  FAOدر سال  2010سطح زیرکشت این محصول در دنیا  3700هزار هکتار
و میانگین عملکرد آن در دنیا  17100کیلوگرم در هکتار می باشد (این عملکرد پائین
به علت تولید کم آن در کشورهای در حال توسعه میباشد) .طبق آمار ارائه شده از اداره
آمار و اطالعات وزارت جهاد کشاورزی در سال  1389 – 90سطح زیرکشت پیاز در ایران

 47000هکتار و میزان تولید آن در حدود  1/51میلیون تُن در هکتار با متوسط عملکرد
 32می باشد .سطح زیرکشت پیاز در منطقه جیرفت و کهنوج (جنوب استان کرمان) در
سال  1389 - 90حدود  5700هکتار با میزان تولید  239490تُن ومیانگین عملکرد42

تن در هکتار می¬باشد و از نظر میزان تولید پیاز در کشور مقام پنجم را دارا بوده و سهمی

حدود  7/65در صد از کل تولید کشور را به خود اختصاص داده است.طی  24سال گذشته
میزان تولید پیاز در کشور افزایش چشم گیری داشته است  ،به طوری که علی رغم این که

در کل کشور تنها حدود  8هزار هکتار افزایش یافته  ،اما میزان تولید از  736هزار تن به

 1/92میلیون تن افزایش پیدا کرده است
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 .این افزایش ناشی از استفاده از ارقام پر محصول  ،کاربرد کودهای نیتروژنه  ،فسفره و
پتاسه  ،دفع بهتر علف های هرز  ،مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریها ،شناخت بهتر رشد و
نمو پیاز و سایر عوامل موثر در رشد آن می باشد .

از مجموع  1/9میلیون تن تولید پیاز در کشور میزان صادرات قابل توجه نبوده و فقط حدود

 38/18هزار تن صادرات انجام می شود  .ارزش دالری این میزان صادرات معادل 4/83

میلیون دالر است ..با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوا منطقه ی جیرفت که امکان
کشت پاییزه و تولید زمستانه وهمچنین کشت زمستانه وتولید بهاره این محصول در آن
فراهم می باشد  ،زراعین هر ساله به کشت پیاز عمدتاً به روش نشا کاری وپیازچه(onion
)setو به ندرت با کشت مستقیم بذر اقدام می نمایند  .با توجه به اهمیت این کشت از نظر

تولید محصول در فصل زمستان که در کشور خال تولید محصول تازه وجود دارد  ،می تواند
برای تولید کننده از لحاظ اقتصادی سودآور باشد.
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طبقه بندي ارقام پیاز بر اساس طول روز:
به طور كلي ارقام پياز از نظر طول روز در سه گروه روز كوتاه  ،روز متوسط  ،و روز بلند
قرار مي گيرد .

 پيازهاي روز كوتاه  :اين ارقام در مقايسه با ساير واريته ها  ،طي دوره رشد  ،به كمترين
روز حدود ( )11-12ساعت نيازمندند  .زمان الزم براي برداشت محصول  ،حدود  7ماه به
طول مي انجامد  .از اين رو ارقام روز كوتاه با توجه به شرايط آب و هوايي در پائيز كشت

و در اواخر زمستان يا اوايل بهار برداشت مي شوند  .ارقامی نظیرمینروا،پریماورا،ارلی وایت

تگزاس ارلي گرانو  502 PRRروز كوتاه اند .

 پيازهاي روز متوسط  :اين پيازها احتياج به آب و هواي ماليم و طول روز متوسط
داشته و مناسب نواحي معتدل با عرض جغرافيايي  32-36درجه هستند  .اين نواحي به

طول روز حدود  13-14ساعت احتياج دارند و براي تكميل غده هاي پيازهاي خود يك

دوره  5-6ماهه را بايد سپري كنند  .اين ارقام در نواحي معتدل در زمستان مي كارند و

در اواخر بهار و يا اوايل تابستان برداشت مي كنند  .و از ارقام را روز متوسط مي توان به
رامهرمز  ،طارم و سفيد ساري  ،سفيد گرگان  ،لوشان اشاره كرد .

پيازهاي روز بلند  :اين ارقام براي توليد پياز  ،احتياج به طول روز زياد و درجه حرارت

باال دارند  .طول روز مناسب براي تشكيل پياز در اين ارقام حدود  16ساعت است و نواحي
كشت اين ارقام در ايران  ،مناطق سرد و معتدل سرد مي باشد  .اين ارقام در اوايل بهار

كشت و در اواخر تابستان يا اوايل پاييز برداشت مي شوند  .دوره رشد آنها حدود  6ماه مي
باشد  .قابليت انبار كردن و حمل و نقل اين ارقام معموال خوب است .

از ارقام روز بلند مي توان قرمز آذر شهر  ،سفيد كاشان  ،سفيد قم  ،قولي قصه  ،سفيد

كمره اي خمين  ،درچه اصفهان  ،قرمز ري  ،محلي كردستان را نام دارد .
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نوع و ساختمان خاك الزم برای کشت پیاز:

از آنجايي كه ريشه بوته پياز كوتاه و سطحي است خاكي كه اين گياه در آن كاشته مي
شود بايد از حيث مواد غذايي خيلي غني باشد  ،پس پياز در هر نوع خاك از خاكهاي شني
لومي تا خاكهاي رسي سنگين و نيز در خاكهاي هوموسي قابل كشت است  .البته خاكهاي

رسي براي كشت پياز مناسب نيستند  ،زيرا يا غده خوب در آنها تشكيل نمي نمي شود و يا
پياز به دست آمده بد شكل مي گردد  ،مگر اينكه اين خاكها به وسيله كودهاي دامي سبك

شوند  ،علت اين موضوع سخت بودن آنهاست  ،چنانكه در اوايل رشد ريشه پياز قدرت نفوذ
در آنها را ندارد .البته چون پياز معمولي مانند كليه گياهان پيازي و آنهايي كه داراي ريشه
غده اي شكل هستند طالب خاك سبك شني و سست مي باشند  ،بهترين خاك براي

كاشت اين محصول زمينهايي كه از حيث مواد آلي غني هستند و زمينهاي معدني شني
يعني ليموني سبك مي باشد  .خاكهاي شني لومي اگر با كودهاي دامي و شيميايي تقويت
شوند و به اندازه كافي هوموس داشته باشند  ،براي رشد پياز بسيار مناسب خواهند بود ،
چون اين گونه خاكها براي محصول پيش رس فوق العاده ارزشمند است  .در هر صورت

نوع خاكي كه براي كشت پياز استفاده مي شود  ،بايد از زهكشي خوبي برخوردار باشد .
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پياز نسبت به اسيديته خاك بسيار حساس است  .بهترين محصول پياز در خاكهايي با

 6/5 PHتا  5/8به دست مي آيد  .پياز در  PHكمتر از  5/8نمي تواند رشد كند  ،چون

در اين  PHيون آلومينيوم سمي است در اين صورت با اضافه كردن آهك  PH ،خاك
را باال مي برند  .اضافه كردن  1تا  2تن آهك آب ديده در هكتار  ،متناسب با نوع PH

خاك  ،توصيه شده است .از طرفي در  PHباالتر از  6/5بعضي از عناصر مانند منگنز براي

پياز غير قابل استفاده است

کشت و تولید پیاز از سه طریق امکان پذیر می باشد:

-1کشت مستقیم بذر :در مناطقی که سطح زیر کشت زیاد باشد و زمین های کشاورزی
یکپارچه باشند ،می توان از این روش با استفاده از ماشین های مخصوص بذرکار استفاده

نمود که مقدار بذر در این روش بین  6 – 10کیلوگرم در هکتار متغییر می باشد.
-2

کشت نشاء :در این نوع کشت ابتدا باید اقدام به تهیه خزانه تولید نشاء شود و

سپس نشاءها به زمین اصلی انتقال یابند .میزان بذر مصرفی در این روش بین
 2/5کیلوگرم در هکتار است.
-3

– 4/5

کشت پیازچه ( :)Onion setدر این روش باید قب ً
ال اقدام به تولید پیازچه نموده

و پس از تهیه و تولید پیازچه و نگهداری آن ،در زمین اصلی کشت شود.
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مزیت های روش تولید پیاز از طریق کشت پیازچه (:)Onion set

-1تعداد دفعات آبیاری کاهش می یابد.

-2مقدار بذر مصرفی در روش کشت پیازچه به مراتب کمتر از میزان بذر مصرفی در کشت
مستقیم بذر می باشد.

-3در روش کشت مستقیم بذر باید اقدام به تُنک کردن شود ،لذا این امر خود باعث صرف

هزینه و زمان زیاد بر کشاورزی می گردد که در کشت پیازچه نیازی به تُنک کردن نیست.

-4در روش کشت پیازچه چون گیاهان در فاصله مناسبی از یکدیگر قرار می¬گیرند ،اندازه پیاز
مناسب و در نهایت عملکرد اقتصادی و کیفیت محصول بدست آمده بیشتر خواهد بود .چون در

این روش کشت ،درصد یکنواختی پیازها و نیز درصد پیازهای درجه یک بیشتر است.

-5دفع علف های هرز در کشت پیازچه ساده تر است.

-6روش کشت پیازچه باعث زودرسی محصول پیاز می گردد و می توان محصول پیاز را

زودتر به بازار عرضه نمود.

-7در مناطقی که فصل رشد برای تولید محصول کشت مستقیم بذر کوتاه است ،می توان

از روش کشت پیازچه استفاده نمود.

-8روش تولید پیاز از طریق کشت پیازچه می تواند برای هماهنگ ساختن تقویم کشت در
مزرعه محسوب شده و پیازچه آماده می تواند بالفاصله بعد از برداشت محصول کاشته شود
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تولید پیاز از طریق کشت پیازچه (:)Onion set

یکی از راه¬های تولید پیاز ،کشت غده های کوچک پیاز می باشد که اصطالحاً به آنها Onion
( setآنیون ست) می گویند .برای تولید پیاز از طریق پیازچه باید ابتدا اقدام به کشت بذر جهت
تولید پیازچه در خزانه شود که به محض آماده شدن خاک و از بین رفتن خطر یخبندان اقدام
به کشت بذر می گردد .تاریخ خزانه گیری جهت تهیه پیازچه به منظور استفاده در کشت پاییزه
(طرح استمرار) جنوب استان کرمان ( مناطق جیرفت و کهنوج) را میتوان نیمه اول بهمن ماه در

خود مناطق گرمسیر و یا در مناطق معتدل سرد پس از رفع خطر سرما که معموالً از نیمه دوم
فروردین تا نیمه اول اردیبهشت ماه در نظر گرفت.

کاشت بذر در خزانه جهت تهیه پیازچه(:) Onion set

خاک مناسب جهت کشت باید خاک سبک با ماده آلی کافی و نسبتاً زیاد باشد .برای آماده¬سازی
ابتدا زمین تهیه خزانه باید به عمق  15سانتی متر شخم زده شود ،سطح خاک بخوبی نرم و
هموار گردد ،اگر کود حیوانی در دسترس باشد الزم است به مقدار الزم استفاده شود .کاربرد
کودهای پتاسه و فسفره در خزانه برای استحکام سیستم ریشه ای و رشد متعاقب آن از اهمیت
زیادی برخوردار بوده و استفاده از کودهای نیتروژن دار (اوره ،سولفات آمونیوم و نیترات) در بستر
خزانه برای انجام رشد رویشی مناسب بوده و رشد برگ ها و تولید سطح سایه انداز برای شروع
پیازدهی ضروری است.

10

در زمین هائی که محدودیت شوری در آنها وجود دارد (شوری آنها باال است) برای تهیه

خزانه پیازچه از آنها نباید استفاده شود .مقدار بذر برای تولید پیازچه جهت کشت یک
هکتار زمین بسته به تراکم کاشت متفاوت است و معموالً بین  2/5 – 4/5کیلوگرم می
باشد .کاشت بذر در خزانه باید بصورت خطی صورت گیرد .فاصله خطوط کاشت از یکدیگر

 15 – 20سانتی متروفاصله بذرهااز یکدیگر1تا1/5سانتیمتر (در صورتی که از روش آبیاری
غرقابی استفاده می گردد) واگراز روش آبیاری قطره ای یا بارانی استفاده می شود فاصله

خطوط کاشت از یکدیگر  10 – 15سانتی متروفاصله بذرهااز یکدیگر1تا1/5سانتیمتر ،

عمق کاشت بذر در حدود نیم تا یک سانتی متر در نظر گرفته شود.

میزان بذر در داخل خطوط کاشت طوری تنظیم شود که بذور روی یکدیگر قرار نگیرند.

بهترین رشد دلخواه برای تولید پیازچه زمانی است که دمای روز و شب شب به ترتیب 17

و  10درجه سانتی گراد باشد ،بطور کلی برای تولید پیازچه دمای بین  10 – 27درجه
سانتی گراد مطلوب است .مراقبت های زراعی الزم در طول زمان خزانه عبارتند از :آبیاری

الزم و کافی ،استفاده از کودهای نیتروژن دار ،جلوگیری از رشد علف های هرز که مستلزم
عملیات مبارزه با علف های هرز قبل از کاشت و بعد از کاشت می باشد.

مدت زمان الزم جهت رشد و آماده شدن پیازچه ( )Onion setدر خزانه  75 – 90روز
است .پس از آماده شدن پیازچه ها که باید برای آماده شدن قطر آنها بین 1/5 – 2/5

سانتی متر باشد ،همراه با برگ برداشت شده و پس از  4 – 6روز که برگ ها خشک شدند،

آنها را جدا نموده و پیازچه ها را در انبار خشک و ُخنک با دمای  12 – 15درجه سانتی
گراد به مدت  40 – 60روز نگهداری کرده و سپس اقدام به کشت آنها در زمین اصلی می
گردد.بر حسب اینکه کشت در مناطق سردسیر با طول روز بلند یا گرمسیر با طول روز
کوتاه و یا مناطق معتدل با طول روز متوسط انجام شود ،زمان کشت پیازچه تنظیم می

گردد .بر این اساس در منطقه جیرفت و کهنوج زمان کاشت پیازچه در کشت پاییزه (طرح
استمرار) ،اوایل تا اواخر شهریور است.
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